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ДОДАТНО ПОЈАШЊЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРЕДМЕТ: Додатно појашњење конкурсне документације у вези поступка јавне набавке:
Набавка тонера, фотокондуктора, ink-jet кертриџа, рибона, факс филмова за потребе
РФЗО, број јавне набавке: 404-1-101/16-39
Дана 22.07.2016. године заинтересовано лице обратило се захтевом за појашњењем у вези
поступка јавне набавке: Набавка тонера, фотокондуктора, ink-jet кертриџа, рибона, факс филмова за
потребе РФЗО, број јавне набавке: 404-1-101/16-39, сходно члану 63. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15).
Питање:
„У јавној набавци под 2.6 тражите потврду/ауторизацију, сертификат, важећи уговор издат од
стране произвођача опреме или локалне канцеларије тог произвођача.
С обзиром да произвођачи опреме у Србији имају своје овлашћене дистрибутере и да су то
јавни подаци на сајтовима произвођача опреме, вашим инсистирањем на потврди самог произвођача
опреме или његове локалне канцеларије директно кршите Закон о јн и то чланове 10. и 11.
Не прихватањем потврде званичног дистрибутера за Србију одређеног произвођача опреме и
то потврде насловљене на понуђача и ако је потребно и вашу ЈН, као и уговора о пословно техничкој
сарадњи између понуђача и званичног дистрибутера за Србију ви би сте онемогућили конкуренцију у
поступку јавне набавке а ради се о суштински једнаким стварима. Дакле потпуно је исто да ли ће неко
дати потврду произвођача или локалне канцеларије произвођача или ће дати потврду званичног
дистрибутера за Србију. Разлика једино може да буде у томе што ако останете при ставу да
прихватите само потврду произвођача или локалне канцеларије произвођача имаћете једног или два
понуђача по партији, дакле неће бити конкуренције а ако прихватите и потврду званичног
дистрибутера за Србију имаћете више понуђача по партији. С обзиром да се ради о истоји ствари
питање је само да ли ви у поступку јавне набавке желите конкуренцију или унапред познатог
победника јавне набавке. Дакле молим вас да допуните конкурсну документацију и да је прилагодите
у потпуности Закону о ЈН.“
Одговор:
Наручилац је за услов (тачка 1.2. подтачка 2, стр. 17/49КД):
„да је понуђач овлашћен за продају тонера, рибона, инк-јет кертриџа, факс филмова
произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови набављају, за партију
за коју понуђач подноси понуду (осим за партије 4 и 6),“
захтевао доказ (тачка 2.6, стр. 18/49 КД):
„потврда/ауторизација, сертификат, важећи уговор и други документ издат од стране
произвођача опреме за коју се тонери, рибони, инк-јет кертриџи, факс филмови набављају или
локалне канцеларије тог произвођача (осим за партије 4 и 6).“
Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације.
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